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Kinderdagverblijf 't Pagadderke - Huishoudelijk reglement
- Sluitingsdagen - Aanpassing - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; mevrouw Anke Matthys; de heer Marc Snoeck; mevrouw
Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer
Pieter Busselot; mevrouw Anne Mattot; de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer
Mark Demesmaeker; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk
Van Heymbeeck; mevrouw Brigitte Moyson; de heer Rogier Lindemans; de heer Richard Severijns; de
heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; de heer Arno Pirolo; de heer
Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke; mevrouw Eva Demesmaeker; de heer Jeroen
Hofmans; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer Yves
Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; mevrouw Nicky Van Acker; de heer Jan De Winne, Algemeen
directeur

Stemming
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het kinderdagverblijf is op een aantal vaste dagen gesloten om het personeel een deel van zijn verlof
gezamenlijk te laten opnemen. Zo wordt de kwaliteit van de opvang gegarandeerd wanneer het
kinderdagverblijf open is.
Om de ouders meer de kans te geven hun eigen verlof te regelen, stellen wij voor om het
kinderdagverblijf vanaf 2021 minder vaste dagen te sluiten.
Advies en motivering
Het kinderdagverblijf was tot en met 2020 telkens gesloten :
- de week van of aansluitend aan paasmaandag
- tussen Kerstmis en Nieuwjaar
- op brugdagen
- drie opeenvolgende weken in de zomervakantie
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Wij stellen voor om vanaf 2021 het kinderdagverblijf telkens te sluiten :
- tussen Kerstmis en Nieuwjaar
- op brugdagen
- twee opeenvolgende weken in de zomervakantie
Juridische gronden
Beslissingen college van burgemeester en schepenen van 6 en 13 november 2020.

Financiële en beleidsinformatie
Beleidsinformatie
006 - Het vervullen van een regierol op vlak van welzijn en onderwijs > 004 - Een kinderopvangbeleid
voeren dat streeft naar kwalitatieve, toegankelijke en behoeftedekkende kinderopvang voor kinderen
tussen 0 en 12 jaar > 003 - Voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang aanbieden op basis van de
noden

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijziging goed aan het huishoudelijk reglement van het Kinderdagverblijf 't
Pagadderke van 11/09/2019, betreffende de jaarlijke sluitingsdagen.
1.2 Kinderopvang en directeur/clusterverantwoordelijke :
Jaarlijkse sluitingsperioden :
- tussen Kerstmis en Nieuwjaar
- op brugdagen
- twee opeenvolgende weken in de zomervakantie

Bijlagen
1. 19PAG06010001ivw-HHR 2019 def versie.pdf

Gekoppelde besluiten
 2020_CBS_01477 - Sluitingsdagen 2021 - Kinderdagverblijf 't Pagadderke - Goedkeuring
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Voorzitter van de
Gemeenteraad
Bertrand Demiddeleer
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